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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

 
Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 
 
Hotărârea privind aprobarea amendamentului și a schimbului de scrisori aferente eliberării primei tranșe în 
cadrul Acordului privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România,  în calitate de împrumutător, şi 
Republica Moldova, în calitate de împrumutat,  în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 
octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii României şi 
Republicii Moldova din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016 
 

Secţiunea  a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

În data de 9 septembrie 2015 Guvernul Republicii Moldova reprezentat de către domnul Valeriu Strelet, 
Prim-ministru, a transmis o scrisoare domnului Victor Ponta – Prim-ministrul României prin care s-a 
solicitat examinarea posibilității acordării de către România a unui împrumut Republicii Moldova pe termen 
de 5 ani, în valoare de 150 mil euro cu tragerea împrumutului în trei tranșe.  

În scrisoare s-au prezentat motivele care stau la baza acestei solicitări, și anume: sursele insuficiente pentru 
finanțarea deficitului bugetar estimat la 3,8% din PIB în anul 2015, urmare reducerii drastice a importurilor 
și a exporturilor, precum și cea a remitențelor și a efectelor embargoului impus de către Federația Rusă 
asupra produselor moldovenești. 

Urmare aprobării Memorandumului cu tema Acord de principiu privind acordarea de către Romania a unei 
asistențe financiare rambursabile în valoare de maxim 150 milioane euro, Republicii Moldova, si a notei 
mandat de negociere a condițiilor și termenilor de acordare a acesteia, o delegație formată din reprezentanți 
ai MFP și MAE, însoțiți de o delegație a BNR, s-a deplasat la Chișinău în perioada 24-27 septembrie 2015, 
cu scopul de a purta negocieri cu privire la termenii și condițiile aferenți acordării asistenței financiare 
rambursabile Republicii Moldova.  

Prin Legea nr. 91/6 mai 2016 a fost ratificat Acordul privind asistența financiară rambursabilă dintre 
România, în calitate de împrumutător, şi Republica Moldova, în calitate de împrumutat, în sumă de până la 
150.000.000 euro, semnat la Chișinău la 7 octombrie 2015, așa cum a fost completat prin schimbul de 
scrisori dintre Prim-miniștrii României şi Republicii Moldova din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din 
data de 5 februarie 2016 (denumit în continuare Acordul de împrumut).  Schimbul de scrisori stabilea un 
număr de obligații din partea Republicii Moldova pentru eliberarea primei tranșe, cum ar fi stabilirea unei foi 
de parcurs pentru ajungerea la un acord cu FMI, inițierea unui pachet legislativ pentru îmbunătățirea 
mediului de afaceri, lansarea unei analize sistemice a vulnerabilităților din sistemul bancar și fixarea unui 
calendar legislativ de corectare a acestora, cu accent pe consolidarea prerogativelor de reglementare ale 
Băncii Naționale, prezentarea unui plan de actualizare și aplicare a Strategiei de Reformare a Sectorului 
Justiției și a Strategiei Naționale Anticorupție și consultarea și conlucrarea strânsă cu reprezentanții societătii 
civile din Republica Moldova pentru soluționarea aspectelor menționate. 

Prin scrisoarea prim-ministrului Republicii Moldova din data de 18 iulie 2016, partea română a fost  
informată asupra progreselor pe linia dialogului cu Fondul Monetar Internațional, precum și asupra stadiului 
privind modul de îndeplinire a măsurilor și condiționalităților menționate în scrisoarea din 30 ianuarie 2016. 
Prin scrisoarea prim-ministrului României din data de 21 iulie 2016, partea română confirmă îndeplinirea de 
o manieră corespunzătoare a acestor măsuri, urmând ca după transmiterea notificării de către Republica 
Moldova asupra încheierii acordului tehnic (staff level agreement) cu Fondul Monetar Internațional să fie 
realizate demersurile pentru eliberarea primei tranșe în valoare de 60 milioane euro. 

Prin scrisoarea ministrului finanțelor publice al Republicii Moldova din data de 19 iulie 2016 se solicită 
modificarea Anexei 1 a Acordului de împrumut (Calendarul de efectuare a tranșelor din finanțarea 
rambursabilă) prin stabilirea datei de eliberare a tranșei nr. 1 în valoare de 60 mil. Euro în data de 24 august 
2016. 
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În data de 22 iulie 2016, prin scrisoarea semnată de ministrul finanțelor publice din România s-a transmis 
acordul cu privire la eliberarea sumei de 60.000.000 euro aferente tranșei nr. 1 din împrumut în data de 24 
august 2016.  

Totodată, urmare solicitarii părții române, in data de 29 iulie 2016 a fost primita scrisoarea premierului 
Republicii Moldova de notificare si confirmare a obținerii acordului  la nivel tehnic (staff level agreement) 
între Republica Moldova și Fondul Monetar Internațional.  

Prin urmare, în conformitate cu Legea nr. 91/2016 pentru ratificarea Acordului privind asistența financiară 
rambursabilă dintre România, în calitate de împrumutător, și Republica Moldova, în calitate de împrumutat, 
în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chișinău la 7 octombrie 2015, schimburile de scrisori purtate 
între România și Republica Moldova pentru stabilirea datei primei trageri, cât și pentru notificarea și 
confirmarea îndeplinirii măsurilor agreate între părți, urmează sa fie aprobate prin prezentul proiect de 
hotărâre de Guvern.  
Secţiunea  a 3-a 
Impactul socioeconomic 

1. Impactul macroeconomic 
             Proiectul de act normativ nu are impact la nivel macroeconomic. 

1.1 Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 
Nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 
2^1. Impactul asupra sarcinilor administrative 
Nu se referă la acest subiect. 

             2^2. Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 
             Nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social 
             Nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului 
             Nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 
             Nu au fost identificate. 
Secţiunea  a 4-a 
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât 
şi pe termen lung. 
Nu este cazul. 
 
Secţiunea  a 5-a 
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ: 
a) acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ 
b)  acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii 
Nu este cazul. 
1^1. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor publice 
a) impact legislativ - prevederi de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul 
achiziţiilor publice, prevederi derogatorii; 
b) norme cu impact la nivel operaţional/tehnic - sisteme electronice utilizate în desfăşurarea 
procedurilor de achiziţie publică, unităţi centralizate de achiziţii publice, structură organizatorică 
internă a autorităţilor contractante. 
Nu este cazul. 
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară 
Nu este cazul. 
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Nu este cazul. 
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 
Nu este cazul. 
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 
Nu este cazul. 
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6. Alte informaţii 
Nu este cazul. 
Sectiunea a 6-a 
Consultările efectuate în vederea elaborăii proiectului de act normativ. 
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi 
alte organisme implicate 
Nu este cazul. 
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care 
activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul actului normativ 
Nu este cazul. 
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act
normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr.521/2005 pr
procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elabora
proiectelor de acte normative 
Nu este cazul. 
4. Consultările desfăşurate în cadrul cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu 
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale 
permanente  
Nu au avut loc. 
5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul legislativ 
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
c) Consiliul Economic şi Social 
d) Consiliul Concurenţei 
e) Curtea de Conturi 
Este necesar avizul Consiliului Legislativ. 
6. Alte informaţii 
Nu e cazul. 
Sectiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ 
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 
Au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării 
proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii 
biologice 
Nu este cazul. 
3. Alte informaţii 
Nu este cazul. 
Secţiunea a 8-a 
1. Măsuri de implementare 
a) instituţii care urmează a fi înfiinţate, reorganizate sau desfiinţate 
Nu este cazul.  
b) posibilităţi de a obţine rezultatul dorit folosind instituţiile existente 
Aplicarea prevederilor proiectului de hotărâre a Guvernului propus se va face de către  Ministerul Finanţelor 
Publice.  
c) sursa de finanţare a instituţiilor care urmează a fi infiinţate, precum şi dacă acestea pot fi înfiinţate 
în baza unor servicii cu taxă 
Nu este cazul. 
d) funcţii ale instituţiilor existente ce vor fi modificate sau extinse 
Nu este cazul. 
e) funcţii ale autorităţilor administraţiei publice locale ce vor fi modificate sau extinse 
Nu este cazul. 
f) precizarea dacă funcţiile ce vor fi modificate sau extinse urmează a fi îndeplinite de către autorităţi 
ale administraţiei publice centrale şi/sau locale ori de către structuri ale acestora 
g) precizarea dacă punerea în aplicare a proiectului de act normativ poate avea loc după adoptare sau 
dacă mai este nevoie de o perioadă suplimentară şi de o perioadă de tranziţie pentru punerea în 
aplicare. 
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Nu este cazul. 
2. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

 
Având în vedere cele prezentate, propunem aprobarea proiectului de Hotărâre a Guvernului privind 
aprobarea amendamentului și a schimbului de scrisori aferente eliberării primei tranșe în cadrul Acordului 
privind asistenţa financiară rambursabilă dintre România,  în calitate de împrumutător, şi Republica 
Moldova, în calitate de împrumutat,  în sumă de până la 150.000.000 euro, semnat la Chişinău la 7 
octombrie 2015, aşa cum a fost completat prin schimbul de scrisori dintre prim-miniştrii României şi 
Republicii Moldova din data de 30 ianuarie 2016, respectiv din data de 5 februarie 2016. 
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